
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
ZAWARTEGO W CENIE OLEJU

NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO
DO PRODUKCJI ROLNEJ

FN 06

Miejsce załatwienia
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca
Referat Finansowy
Inspektor – Izabela Ludwig-Wal
I piętro, pokój nr 11
tel. 012-387-14-10 wewn. 14 

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Kancelaria ogólna (Dziennik podawczy) – I piętro, hol
Godziny pracy: poniedziałek:           9.00-18.00
                       wtorek-czwartek:     7.00-15.00
                       piątek:                    7.00-14.00

Podstawa prawna: • Ustawa  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks  postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)

• Ustawa  z  dnia  10  marca  2006  r.  o  zwrocie  podatku  akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej (Dz. U. z 2015, poz. 1340 oraz z 2018 r. poz. 2244 i 2247))

Wymagane 
dokumenty:

• Wypełniony wniosek.
• Faktury (lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) 

za olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej.

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(t.j. Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  1044  z  późn.  zm.)  nie  podlega  opłacie
skarbowej.

Termin załatwienia
sprawy:

1 miesiąc od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy: Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego w Krakowie ul.  Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca  w  terminie  14  dni  od  daty  doręczenia  decyzji
stronie.

Uwagi: Wnioski można składać w terminach:
• od 1 lutego do ostatniego dnia lutego (faktury z datą od 1 sierpnia 

do 31 stycznia)
• od 1 sierpnia do 31 sierpnia (faktury z datą od 1 lutego do 31 lipca)

Załączniki: Zał. Nr 1 wniosku
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